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Det är nu härliga vackra 
vinterdagar och den 
vita snön gnistrar som 

kristaller, både i sol och månljus. 
Efter en kall och mörk januari 
är det nu ljust från tidig morgon 
och vårvinterns skarsnö inbjuder 
till skidåkning. 

En ny politisk allians har nu
tagit stadshuset i besittning. 
Den kommer att vara kommun-
ledning under de närmaste fyra 
åren. Vi är nu besjälade av 
att snabbt vända den negativa 
bild som präglat tillvaron för 
våra kommuninnevånare under 
senare år. Nu ska vi glömma 
det som varit och leva efter 
mottot, kommunen är till för 
sina medborgare. 

Demokratin breddas
Genom alliansens hela poli tiska 
program går en regnbågsfärgad
tråd som vi kallar demokrati-
 tråden. Det innebär att vi vill ha 
en mer levande och deltagande 
demokrati. Därför skall vi öppna 
sammanträdesrummen för kom-
muninnevånarna, ha rådslag 
och offentliga möten i viktiga 
frågor.

För att klara en ekonomi 
i balans och de lagstadgade 
krav och uppgifter som riksdag 
och regering ålagt kommunen 
kommer vi att se över hela den 
kommunala verksamheten un-
der mandatperioden. Det kan 
innebära förändrade strukturer 
och organisationsförändringar. 
Vi gör det i samråd med våra 
anställda och de fackliga orga-
nisationerna. 

Vård, omsorg och skola är 
fortfarande de viktigaste områ-

dena. Det har inte saknats och 
kommer inte att saknas platser 
i kommunens äldreboenden. Vi 
öppnar nu Erikslund och räcker 
inte det så fi nns 20 platser på 
Tuppen att öppna. Ingen äldre el-
ler anhörig skall i fortsättningen 
ha anledning att överklaga beslut 
på grund av platsbrist. 

Nya idéer prövas
När det gäller Barn och utbild-
ning fi nns ett antal  idéer och 
förslag om föräldrakooperativ 
och friskolor som förmodligen 
kommer att prövas under kom-
mande år. 

Vi ska öka intensiteten i nä-
ringslivsarbetet och se till att alla 
näringsidkare deltar. Vi ska gå ut 
i en offensiv kampanj med lägre 
och varierade mark/tomtpriser, 
för att få igång ökat byggande 
för både företagare och övriga 
kommuninnevånare. 

Vi har mött en mycket positiv 
personal och god samarbetsvilja 
på alla områden. Det är en bra 
grund för att göra Boden ännu 
bättre än den är idag. 

Vi har en fi n boendemiljö, ett 
brett fritidsutbud, bra kommu-
nikationer och en besöksnäring 
av hög klass. Ett nära samarbete 
mellan Boden och Luleå skulle 
ytterligare stärka intresset för 
området och leda till etableringar 
och investeringar av både indu-
stri och handel.

Olle Lindström

Kommunstyrelsens ordförande

Ledare:

Boden Bild 1/03

Regnbåge 
ger sol
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En budget som balanserar
Det har ofta stått i tidningarna 

om vikten av att ha den kom-
munala budgeten i balans. Ut-

gångspunkten i det resonemanget är 
självklart och mycket likt det privata 
hushållet. Även i den kommunala eko-
nomin krävs pengar för att det ska bli 
någon verksamhet. Intäkterna måste 
vara minst lika stora som kostnaderna 
för att inte kommunens förmögenhet 
skall försämras och för att vi skall 
uppfylla det lagstadgade kravet på 
balans i ekonomin. 

Det är inte alltid så lätt att förstå 
hur de ekonomiska sambanden ser ut 
och vilken kommunal verksamhet som 
blir följden av den budget som kom-
munfullmäktige beslutat om. Därför 
presenterar vi här budgeten med ut-
gångspunkt från det som påverkar dig 
som bodensare på något sätt.

Härifrån kommer pengarna
Kommunen får i huvudsak sina in-
täkter från skatter och statsbidrag. 
För 2003 beräknas  kommunens 
skatte- och statsbidragsintäkter 
bli närmare 1,2 miljarder kronor. 
Skatte- och statsbidragsintäkternas 
storlek är beroende av befolkningens 
storlek. Det innebär att en befolk-
ningsförändring i hög grad påverkar 
kommunens intäkter. I genomsnitt 
innebär varje infl yttad bodensare att 
kommunen får ca 40 000 kronor per 
år i skatte- och statsbidragsintäkter. 
Om hundra personer fl yttar in innebär 
det alltså att intäkterna ökar med ca 
4 miljoner kronor. 

Förutom skatter och statsbidrag får 
kommunen in pengar från dem som 
nyttjar kommunens tjänster t ex från 
dem som har barn i förskolan eller 
från dem som bor i kommunens olika 
äldreboenden. De som besöker någon 
av kommunens fritidsanläggningar 
som Nordpoolen eller Björknäsbadet 
betalar en avgift för att nyttja anlägg-
ningarna. Under sommaren bidrar 
många norska medborgare med 
avgifter för campingplatser. Under 
vintern får kommunen intäkter från 
de som åker skidor i Storklinten eller 
hyr husvagnsplats där. Intäkter från 
bodensarna kommer också in när man 

betalar avgift för vattenförbrukning 
och sophämtning. 

Kommunens pengar placeras på 
bankkonto eller på annat säkert sätt. 
Det ger intäkter i form av räntor. 

Till vad används 
min kommunalskatt?

Den största intäktskällan är kommu-
nalskatten. Varje medborgare betalar 
22:13 i skatt till kommunen för varje 
intjänad hundralapp. Förutom skatt 
till kommunen betalas också skatt 
till landstinget och församlingen med 
tillsammans 10:50. Den totala kom-
munalskatten är alltså 32:63 för varje 
intjänad hundralapp. (Den är något 
lägre för dem som inte tillhör svenska 
kyrkan). 

Den skatt som betalas till kom-
munen används för att bekosta den 
kommunala verksamheten. Av de 
22 kronor och 13 öre som betalas i 
skatt går

Kommunens kostnader
Den verksamhet som bedrivs av 

kommunen är personalintensiv. Det 
innebär att kommunens kostnader 
till största delen är personalkostna-
der. Kommunen har även kostnader 
för inköp av material, exempelvis 
skolböcker, mat till skolor, barnom-
sorg och äldreboenden, samt för olika 
tjänster, t ex hyror av lokaler, telefon-
avgifter, elavgifter och försäkringar. 
Kommunen betalar också ut bidrag till 
privatpersoner eller föreningar. Kom-
munen har lån på drygt 200 miljoner 
kronor vilket innebär räntekostnader 
till bankerna.

  Personal 
  Material 
  Tjänster 
  Bidrag 
  Räntekostnader 
  Avskrivningar m m 

Den kommunala kostnadstårtan är
uppdelad i dessa bitar 

  Bidrag 
  Statsbidrag och utjämning 
  Avgifter och ersättningar 

  Försäljningsmedel 
  Hyror och arrenden  
  Finansiella intäkter  

Den kommunala intäktstårtan är 
uppdelad i dessa bitar

  8:56 till barn- och utbildning
  8:66 till socialtjänst
  1:65 till teknisk förvaltning
  1:37 till kommunledningsförvaltningen
  1:08 till kultur- och fritid
  0:38 till räddningstjänst
  0:17 till miljö- och byggverksamhet
  0:20 till näringsliv
  0:06 till revision och överförmyndare

Kommunalskattens fördelning
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Så här fördelas pengarna
Fördelningen av pengarna görs 

av kommunfullmäktige under 
någon av de sista månaderna 

på året. Då läggs de stora ekono-
miska ramarna fast för kommande år. 
Utgångspunkten är dels långsiktiga 
mål för kommunen och dels de olika 
förvaltningarnas budgetförslag. Över-
siktligt ser fördelningen av budgeten 
för 2003 ut så här

Det här blir följden
Den viktigaste konsekvensen av årets 
budget blir naturligtvis att huvudde-

len av kommunens verksamhet blir 
oförändrad. Som en följd av bespa-
ringar eller ambitioner hos de olika 
politiska nämnderna blir det ändå en 
del förändringar. Det som följer här är 
en redovisning av några förändringar 
i kommunens olika verksamheter. Men 
det är inte bara förändringar, i vissa 
fall kan det även vara bra att veta att 
det inte blir någon förändring utan 
att den tidigare servicen ges till en 
oförändrad kostnad.

  Vård och omsorg 
  Pedagogisk verksamhet
  Särskilt riktade insatser
  Kultur och fritid
  Infrastruktur, skydd m m
  Politisk verksamhet
  Gemensamma verksamheter
  Affärsverksamhet

 

Kommunledning
Kommunledningsförvaltningen 

sköter om den politiska or-
ganisationen, ekonomi, ADB-

service, personal, information, kon-
sumentvägledning, budgetrådgivning, 
kommunens arkiv och telekommu-
nikationer. Måltidsverksamheten för 
skolor och omsorg fi nns också här 
liksom mark- och planfrågor. 

Bredbandsutbyggnaden
För åren 2003-2004 satsas 4 miljoner 
kronor per år och 2005 satsas 2 mil-
joner kronor av kommunala medel 
för utbyggnaden. Dessutom satsar 
både staten och EU medel för denna. 
Kommunens målsättning i sin IT-stra-
tegi är att ge landsbygden möjlighet 
till fast uppkoppling dvs. bredband till 
ungefär samma pris som i centralorten. 
Bredbandsprojektet är uppbyggt i två 
delar, första delen är ett ortssam-
manbindande nät därefter kommer 
områdesnäten i respektive by. 

Det ortssammanbindande nätet är 
klart mellan Boden – Unbyn och Boden 

– Skogså – Hundsjö – Sörbyn – Gun-
narsbyn. Nätet består av optisk fi ber 
med en överföringskapacitet på 1 Gb/
s. I byarna installeras plattformar för 
optofi ber 100 mbit/s och ADSL-portar 
0,5-2 mbit/s. Arbetet beräknas vara 
klart andra kvartalet 2003. Skolorna 
kommer att anslutas via fi ber under 
sommaren 2003.Tekniken är av-
ståndsberoende vilket innebär att de 
som bor inom 4,5 km ledningslängd 

från stationen har möjlighet att få 
ADSL. Flera av de närliggande by-
arna till stationsorterna/byarna ovan 
kommer därmed att kunna få tillgång 
till nätet.

Planeringen för det ortsammanbin-
dande nätet Boden – Brännberg samt 
Boden – Vittjärv – Bredåker – Svartlå 

– Harads/Bodträskfors pågår för fullt. 
Det är inte klart ännu vilken teknik 
som kommer att användas i områ-
desnäten. Däremot är det klart att 
det blir fi ber mellan orterna och ut 
till skolorna.

Tusentals måltider
Kostkontoret ske ge skolelever och 
äldreomsorgens pensionärer närings- 
och energiriktiga, samt vällagade 
måltider till ett så billigt pris som möj-
ligt. Portionspriset kommer att vara 
oförändrat för 2003. 
En skollunch kostar 
32 kr exkl moms att 
producera. 

Inom organisatio-
nen fi nns 22 enheter 
samt administration. 
Skolköken är sju till-
lagningskök och nio 
mottagningskök.. 
Fyra tillagningskök 
lagar lunch/middag 
till kommunens äldre-
boenden. Utöver dessa 
fi nns två cafeterior.

Skoleleverna erbjuds en lunch som 
näringsmässigt innehåller 30% av 
dagsbehovet. 

I tre kök serveras förutom lunch 
även frukost och mellanmål serveras 
i tio skolkök.

Till äldreomsorgens pensionärer 
skickar kostkontoret färdiglagad, 
varm lunch/middag. Ingredienser 
till frukost och mellanmål beställer 
äldreboendena och vårdpersonal 
tillreder dem. Energibehovet hos 
äldre för lunch/middag är 20 –25% 
av dagsbehovet. 

Under år 2002 har skolköken produ-
cerat 4.525 frukostar, 712.028 lunch-
portioner och 58.374 mellanmål. 

Äldreomsorgens kök har producerat 
390.256 lunch och middagar, samt 
405.490 frukost och mellanmål. 
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Barn och utbildning
Skolbarnsomsorg fi nns i form av 

fritidshem och familjedaghem 
och tar emot barn (6-12 år) 

under den del av dagen då de inte vis-
tas i skolan och under lov. Från och 
med då barnet går i grundskolan år 3 
fi nns möjlighet till eftermiddagsplats 
på fritidshemmet. Under lovdagar är 
eftermiddagsplatsen tillgänglig 5 tim-
mar per dag. 

Grundskola
Bodens kommuns grundskolor är in-
delade i fyra skolområden, Centrala, 
Norra, Södra och Östra skolområdet. 
Varje skolområde omfattar verksamhet 
från förskola till år 9. Områdesrektor 
har ett övergripande ansvar för hela 
verksamheten inom sitt område. Inom 
varje skolområde, förutom Norra skol-
området, fi nns rektorer som svarar för 
delar av verksamheten.

Under våren kommer en under-
sökning om elevernas arbetsmiljö 
att genomföras i samverkan mellan 
Barn- och utbildningsnämnden och 
kommunens revisorer.

Gymnasiet
Gymnasieskolans program är indelade 
i fyra utbildningssektorer och varje 
sektor har en ledare. Utbildningen 
indelas i program där ett av program-

men är internationellt (Internationell 
Baccalaureate, IB) och undervisningen 
sker på engelska. 

Samverkan mellan gymnasiesko-
lorna i Fyrkanten (Boden, Luleå, Pi-
teå och Älvsbyn) utvecklas ytterligare. 
Målet är att höja kvalitén, bredda ut-
budet och tillfredsställa den regionala 
arbetsmarknadens långsiktiga behov 
av konkurrenskraftig kompetens.

Särskola
Särskolan ger undervisning för elever 
med funktionshinder som medför att 
man inte kan delta i grundskolans or-
dinarie undervisning. Särskola fi nns 
på Prästholmsskolan, Mårängskolan 
och som samordnad verksamhet med 
fritids vid Pusslet i Sävast. Gymna-
siesärskolan fi nns i Björknässkolan. 
Vid Gammelängsskolan undervisas 
rörelsehindrade elever från hela länet. 
Där fi nns också en central pedagogisk 
resurs och ett kunskapscentrum för an-
dra kommuner.

Elev- och skolhälsovård
Elev- och skolhälsovårdsenheten är 
en stödresurs för för-, grund-, gym-
nasie- och särskolan. Den kan med 
sin spetskompetens bistå verksamhe-
ten med handledning, rådgivning och 
viss utredning.

Kommunal musikskola
Den kommunala musikskolan har 
den frivilliga musikundervisningen 
i kommunen dels integrerad med 
grundskolans och särskolans musik-
undervisning, dels som enskild instru-
mentalundervisning men också som 
kör- och/eller orkesterverksamhet.

Musikskolan har en omfattande 
utåtriktad verksamhet där grupper, 
körer och orkestrar framträder i olika 
sammanhang både inom och utanför 
kommunen.

Kommunal vuxenutbildning 
Den kommunala vuxenutbildningen 
ger ett kursutbud som täcker år 1-9 
i grundskolan samt kärnämnen och 
vissa karaktärsämnen i gymnasie-
skolan. Dessutom fi nns SFI (Svenska 
För Invandrare) och vissa uppdrags-
utbildningar.

Under 2003 kommer kommunfull-
mäktige att fatta beslut om ny organi-
sation för vuxenutbildningen.

Rekryteringsbidraget  som  infördes 
1 januari 2003 ger vuxna ytterligare en 
möjlighet att få sina studier fi nansie-
rade. Mer information lämnas av stu-
dievägledarna på vuxenutbildningen 
som kan nås via kommunens växel 
0921-620 00
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Socialnämndens verksamhet är 
starkt reglerad genom lagar i 
Sveriges riksdag. Tanken bakom 

detta är att alla invånare oavsett var 
man bor i landet ska få samma grund-
trygghet. Socialtjänstlagen (SOL) är en 
lagstiftning som inte innehåller någon 
form av tvång utan bygger på frivilliga 
överenskommelser. Den talar bl a om 
att kommunen har skyldigheter att ge 
äldrevård, arbeta förebyggande bland 
barn och ungdom, delta i planeringsar-
bete för att skapa goda miljöer mm. 

Dessutom finns olika lagar som 
innehåller  tvång  mot  den  enskilde 
t ex att omhänderta barn och missbru-
kare. I alla våra boenden har vi även 
ett hälso- och sjukvårdsansvar upp till 
läkarnivå. Den här regleringen innebär 
att stödinsatser inte kan och inte ska 
vägras en kommuninvånare som har 
rätten att få hjälp trots att medel inte 
fi nns i kommunens budget.

Maxtaxan 
Fr o m 1 juli 2002 gäller nya reg-
ler för beräkning av avgifter inom 
äldreomsorgen. Ett tak för omvård-
nadsavgiften infördes liksom ett 
förbehållsbelopp för den enskildes 
personliga utgifter såsom livsmedel, 

kläder, skor, fritid mm. Både avgifts-
tak och förbehållsbelopp grundar sig 
på det av regeringen årligen fastställda 
prisbasbeloppet. 

Efter införandet har många fått 
lägre avgift för sin omvårdnad. Av 
522 personer med insatser i ordinärt 
boende (hemtjänst) blev 24% helt 
befriade från avgift medan endast 4 
personer betalade den högsta avgif-
ten. Av de 399 personer som bodde i 
äldreboende blev 77% avgiftsbefriade 
och endast 15 personer betalade den 
högsta avgiften. 

Nytt boende för äldre
För att komma tillrätta med den kö till 
äldreboende och korttidsboende som 
bildats efter Erikslunds avveckling har 
socialnämnden beslutat att öppna av-
delning 3 på Erikslund som en tempo-
rär lösning. De 21 korttidsplatserna på 
Prästholmen i nära anslutning till Mid-

gårdarna fl yttar till Erikslund där som 
mest 32 personer i behov av korttids-
vård kan erbjudas plats. Vårdformen 
ska erbjuda ett boende för en kortare 
tid med en miljö som tar tillvara och 
bygger upp de resurser som de äldre 
och funktionshindrade har. Boendet 
ska också vara en möjlighet för anhö-
riga att få avlastning och stöd.

De 21 platser som tidigare varit 
korttidsboende på Prästholmen om-
vandlas till gruppboende för dementa 
då det är den form av vård som efter-
frågas mest.

Försörjningsstöd till 
försäkringskassan

Ett äldreförsörjningsstöd införs fr o m 
2003. Vissa äldre med låga pensioner 
har fått  försörjningsstöd enligt soci-
altjänstlagen då de inte kvalifi cerat sig 
för en pension som ger en tillräcklig 
försörjning. Äldreförsörjningsstödet 
utges till personer som är 65 år eller 
äldre och stödet handläggs av försäk-
ringskassan. 

Ny gruppbostad för unga
En centralt belägen gruppbostad med 
fem platser för ungdomar med lindriga 
funktionshinder startar under 2003. 
Verksamhetens mål och innehåll har 
utformats i samråd med ungdomarna 
och deras anhöriga och anpassats efter 
deras önskemål och behov.

Socialtjänst

Näringslivsförvaltningen arbe-
tar med kommunens närings-
livsutveckling. I det löpande 

arbetet prioriteras stöd och rådgivning 
till nystartade och befi ntliga företag, 
utveckling av befintligt näringsliv, 
kvinnors företagande samt  kompe-
tenshöjande insatser. I näringslivsarbe-
tet ingår även att aktivt verka för att få 
företag utifrån att etablera verksamhet 
i Boden samt att samverka med våra 
företag och företagarföreningar för 
kompetenshöjning och ökad syssel-
sättning. Samarbete med fyrkantskom-
munerna sker i olika projekt av vikt för 
regionens utveckling. På landsbygden 
får byautvecklingsgrupper stöd med 
byapeng och medel för utvecklings-
projekt. Förvaltningen svarar även 
för stöd till butiker i glesbygden. 

Inom de prioriterade områdena kon-

centreras insatserna till de branscher 
där Boden har goda förutsättningar 
t.ex. informationsteknologi, verk-
samheter med anknytning till försva-
ret samt vård och omsorg, miljöteknik 
och turism. 

Dessutom är det näringslivsförvalt-
ningens uppgift att samordna kom-
munens EU-projekt samt att informera 
om och tillvarata de möjligheter som 
EU-medlemskapet innebär. 

Kvinnligt Resurscentrum 
Under året planeras ett Kvinnligt Re-
surscentrum att starta för att främja 
kvinnors företagande. Dit kan kom-
munens kvinnliga företagare vända 
sig för att få råd, stöd och hjälp i 
allehanda företagsfrågor. 

Distansapoteket växer 
Distansapoteket har etablerat sig i 
Boden i juni förra året. Det arbetar 
med leveranser till vårdinrättningar 
och sjukhuset i Sunderbyn, likaså 

lager styr det apoteken i upptagnings-
området, gör akutleveranser och förser 
apoteksombuden i Norrbotten med 
läkemedel.

Apoteket fi nns idag i gamla pato-
logen på sjukhusområdet men fl yttar 
under våren till större lokaler i vård-
högskolans kök och matsal. Ombygg-
nationen beräknas vara klar i april. 
Personalstyrkan har också utökats. 
Fem tekniker/produktionsassistenter 
har anställts under hösten och apote-
ket har nu ett 20-tal anställda. Ytter-
ligare nyanställningar planeras

Näringsliv

Distansapoteket är en ny arbetsplats.
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Verksamheten består av att ut-
veckla kultur- och fritidslivet 
för kommunens alla medborgare 

samt att aktivt delta i samhälls- och 
kulturdebatten. En betydande del av 
resurserna satsas på att tillhandahålla 
bra arenor, anläggningar och lokaler i 
övrigt till en låg kostnad för organisa-
tioner, föreningar och allmänhet.

Turistanläggningar 
Svedjefortet, Björknäs bad och cam-
ping, Storklintens vintersportanlägg-
ning, Pagla skidstadion och Nord 
Poolens familjebad är kommunens  
besöksanläggningar.

Bidrag och övrigt stöd 
Utöver att subventionera föreningsli-
vets nyttjande av lokaler och anlägg-
ningar lämnas bidrag och stöd bl a i 
form av aktivitetsstöd, särskilt stöd till 
handikappade, anläggningsbidrag, bi-
drag till samlingslokaler/bygdegårdar 
i glesbygd och hyresbidrag.

Idrotts- och fritidsanläggningar
Kommunens huvudarenor för idrott är 
Hildursborgs idrottshall samt Björk-
näsvallens fotbolls-, friidrotts- och 
tennisarenor, ishallen och ridhuset. 
Till det kommer övriga anläggningar 
för utomhusidrott som is- och fot-
bollsplaner.

Fritidgårdar 
Fritids gårdarna i kommunen är Ung-
domens hus, ungdomsgården i Harads 
och Perbackagården. 

Allmänkulturell verksamhet
Inne håller bl a allmänkultur, ar-
rangörsstöd, programverksamhet, 

Kultur och fritid

Per Elofsson.

Miljö- och byggnämnden har 
ett brett verksamhetsfält. 
Det omfattar bl a Agenda 

21, bostadsanpassning, bygglov, djur-
skydd, hälsoskydd, livsmedelstillsyn, 
miljöskydd, naturvård, renhållnings-
frågor och skyddsrumstillsyn.

Verksamheten inom de olika sek-
torerna regleras genom lagar och 
förordningar, främst Miljöbalken, 
Plan- och bygglagen och Lagen om 
Bostadsanpassningsbidrag.

På gång 2003:
• ett riksomfattande livsmedelsprojekt 

där temperaturmätningar i storhus-
håll och butiker görs

Miljö och bygg

• egenkontrollen inom livsmedel-
branschen ska följas upp gemensamt 
med Norrbottenskommunerna

• under sommaren tas prover på 
mjukglass och badvatten 

• tillsyn inom djurskydd och livsmed-
elshantering får särskild prioritet

• Fortsatt utbyggnad av master för 
mobiltelefoni (3 G)

• Sanering av förorenad mark kom-
mer att ske inom fl era områden

• Genomgång av nya skyddsområden 
för vattentäkter

hyresstöd och stöd till studieorgani-
sationer.

Bibliotek
Bibliotek fi nns vid huvudbiblioteket, fi -
lialerna i Svartbyn, Sävast, Harads samt 
via bokbussen. Dessutom uppsökande 
verksamhet som riktas mot dem som 
inte själva kan ta sig till biblioteket.      

Viktiga händelser under 2003
• I samarbete med Bodens skidallians ge-
nomförs SM på skidor 2003 i Boden.

• Projektering av ny B-ishall, fi nansie-
ringen är endast delvis löst. 

• Utveckling av huvudbiblioteket som 
en kraftfull resurs för kommunens 
kultur- och kunskapsutveckling bl a 
genom självbetjäningssystem för att 
underlätta utlåning och återlämnande 
av media. 

• Isbanan på Torpgärdan  får en hock-
eysarg.

Vi erbjuder ett så brett och hög-
kvalitativt allmänkulturutbud som 
möjligt med särskilt stöd till barn, 
ungdomar och funktionshindrade.    

7
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Tekniska förvaltningens verk-
samhet består bland annat av 
att tillhandahålla lokaler för 

kommunens huvudverksamheter, att 
sköta om par ker och lekparker, att 
underhålla kommunens gator, gång- 
och cykelvägar så att de är trafi ksäkra 
och i så gott skick som möjligt samt 
att tillgodose kommuninnevånarna 
med friskt vatten och ta hand om 
avloppsvatten. Andra viktiga delar av 
verksam heten är avfallshantering och 
kollektivtrafi k.

Låga VA-avgifter
Vatten- och avloppsavgifterna blir 
oförändrade, trots ökade kostnader 
för energi och inhyrda entreprenörer. 
Avgifterna tillhör de lägsta i landet. 
Verksamheten fi nansieras i sin helhet 
med avgifter, ingen skattefi nansiering 
förekommer.

Den nya biogasanläggningen innebär 
att bland annat att uppvärmningskost-
naden för Svedjanverket minskar med 
600 000 kronor. Den totala budgeten 
för vatten- och avloppsverksamheten 
är 36 600 000 kronor. 

Ombyggnader av vatten- och 
avloppsledningar fortsätter på San-
denområdet med Korpgatan, delen 
Hermelinsgatan - Järpgatan, på 
Floragatan, delen Torsgatan - Her-
melinsgatan och på Ripgatan och på 
Erikslund med Jägargatan.

Avfallstaxorna höjs
På grund av att ersättningen till den en-

treprenör som svarar för insamlingen 
av hushållsavfall har ökat med cirka 
80 %, samt i övrigt ökade kostnader 
för bland annat avfallsskatt, förbätt-
rad lakvattenhantering och drift av 
ytterligare en återvinningscentral (i 
Gunnarsbyn) så måste taxorna för 
avfall höjas. Höjningen innebär ökade 
avgifter för villor med ungefär 25 %, 
för fritidshus med 28 % och för fl er-
familjshus med cirka 36 %. Avgiften 
för tömning av slambrunn ökar med 
45 % och mottagningsavgifterna på 
Brändkläppens avfallsanläggning ökar 
med runt 30 %.

Merparten av Sveriges kommuner 
vidtar kraftiga taxehöjningar för att 
klara de ökade kraven. Bodens avgifter 
är, trots höjningen, i nivå med landets 
lägsta.

På Brändkläppen deponeras årligen 
1 800 ton fl ygaska och rökgasslam från 
Värmeverket. Kapaciteten på den cell 
där detta deponeras är snart utnytt-
jad och därför kommer ytterligare en 
deponeringscell, med ännu strängare 
krav på geologisk barriär och bot-
tentätning att byggas för 1 800 000 
kronor. En anordning för att dagligen 
täcka detta avfall kommer också att 
utföras.

Ombyggnad av gator
Utbyggnaden av  ”Å-promenaden” 
fortsätter med anslutningar till ”Å-
promenadbron” under Kungsbron. 
Kvarnängen runt salutplatsen ska 
fi njusteras. I Sävast kommer tre lek-

Teknisk förvaltning
parker att renoveras enligt de nya 
leksäkerhetsnormerna.

Gator byggs om på Sanden, delar 
av Strutsgatan och Hökgatan samt 
på Erikslund där del av Allégatan och 
Bryggargatan byggs om. I Södra Svart-
byn byggs Nybyggarvägen om och i 
Bodträskfors kommer Tempelbacken 
att byggas om.

Gång- och cykelvägnätet komplet-
teras i de centrala stadsdelarna och i 
Bodsvedjan kommer åtgärder att vid-
tas för att förbättra trafi ksäkerheten. 

Under året kommer förbättringar av 
trafi ksäkerheten kring övergångsstäl-
len att göras.

För att öka tillgängligheten för 
rörelsehindrade i kommunala lokaler 
kommer Sandenskolan och idrottshal-
len Hildursborg att utrustas med hissar. 
För att förbättra inomhusmiljön kom-
mer ventilationen att byggas om på 
Björknässkolan och på Björkdungens 
och Prästkragens daghem. Kommunen 
har i sitt Agenda 21–arbete lagt fast att 
fossila värmeanläggningar skall bytas 
ut mot anläggningar med förnyelseba-
ra energiformer, som exempelvis träfl is 
eller träpellets. Sådana förändringar 
planeras bland annat för skolorna i 
Harads, Unbyn och Gunnarsbyn.

Harads skola får miljövänligare värme.
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Räddnings- och beredskaps-
förvaltningen kallas i dagligt 
tal för räddningstjänsten (det 

gamla begreppet ”brandkåren” lever 
dock kvar i folkmun). Huvuduppgiften 
är att dygnet runt arbeta med säker-
het och trygghet för dem som bor och 
vistas i kommunen. 

Räddningstjänsten arbetar med 
förebyggande åtgärder mot bränder 
och andra olyckor. Det görs t ex 
genom information, besiktningar och 
utbildning i brandskydd. Givetvis görs 
också räddningsinsatser vid inträffade 
bränder, olyckor och tillbud. Dessut-
om samordnar vi kommunens bered-
skapsplanering och riskhantering.

Verksamheten leds från huvud-
brandstationen i Boden. Dygnet runt 
fi nns beredskap med två brandstyr-
kor i Boden och en i Harads. De är 
dimensionerade för att själv klara 
rökdykning vid brand i bostad. Det 
fi nns alltid 16 brandmän och befäl i 
beredskap i kommunen. Dessutom 
fi nns ett räddningsvärn utan beredskap 
i Gunnarsbyn. Totalt görs ungefär 300 
utryckningar per år varav 120 gäller 
inträffade bränder.

De totala intäkterna beräknas bli 
2.7 miljoner kronor under 2003. På 
brandstationen i Boden hyr lands-
tinget lokaler för ambulanssjukvår-
den vilket ger intäkter på 450.000 
kr. Räddningstjänsten i Boden säljer 
administrativa tjänster till Jokkmokks 
kommun. Avtalet gäller t o m 2007 
och ger 300.000 kronor. Brandsyne-
verksamheten ger också intäkter. För 
2003 beräknas de till 313.000 kronor. 
De senaste åren har kommunerna 
fått överta ansvaret för i stort sett 
all verksamhet i det tidigare civilför-
svaret. I Bodens kommun samordnas 
verksamheten av räddningstjänsten. 
Bland uppgifterna märks lagerhållning 
av skyddsmasker för hela kommunens 
befolkning och räddningsmateriel för 
krigsräddningstjänsten, underhåll av 
varningsanläggningar (tyfoner) och 
utbildning av räddningspersonal vid 
ett höjt beredskapsläge. 

Kostnaderna för förvaltningen be-
räknas bli 20 miljoner kronor under 
2003. Den största posten är perso-
nalkostnader på 15,7 miljoner. Hyror 
samt drift och underhåll av det tre 

Räddningstjänst

brandstationerna och de 20 brandfor-
donen är andra stora utgiftsposter.

Nyheter under 2003
Samverkan inom Fyrkanten

Det har under året utretts om gemen-
sam räddningstjänst inom Fyrkanten 
(Piteå, Luleå, Älvsbyn samt Boden),där 
man tittat på möjligheterna till kom-
munalförbund alternativt gemensam 
räddningschef. Utredningen visade 
att det mest gynnsamma för de fyra 
kommunerna är att samverka inom 
räddningstjänstens område. Man 
har beslutat att teckna ett ramavtal 
inom fyra områden vilket betyder att 
samverkan kommer att ske inom det 
förebyggande brandskyddet, övning 
och utbildning, inköp samt operativ 
räddningstjänst. Det innebär att inom 
Fyrkanten åker närmaste räddnings-
tjänst oavsett var i kommunen man 
befi nner sig när man söker hjälp. Kom-
mungränserna för räddningstjänsten 
är utraderade. Man begär vid behov 
förstärkning av angränsande kommun 
till självkostnadspris. 

Ny räddningstjänstlag
Preliminärt från 1/7 – 03 får Sverige 
en ny räddningstjänstlag som ersätter 
den gamla lagen från 1987.

Det innebär bla att ägare och inne-
havare av ett objekt, får ett större och 
tydligare ansvar än tidigare.

Utbildning till brandman
Från hösten 2003 startar en ny utbild-
ning till brandman. Den har tidigare 
bekostats av den egna kommunen. 
Den nya utbildningen blir en tvåårig 
eftergymnasial utbildning och fi nan-
sieras genom studiemedel.

Nytt fordon
Under våren levereras ett nytt rädd-
ningsfordon till en kostnad av ca 1,7 
miljoner kronor. Det är en kombinerad 
släck- och beredskapsbil som innebär 
att vi höjer slagkraften vid större brän-
der eftersom vi nu kan åka med en bil 
istället för två. Det säkerställer bered-
skapen för andra räddningsuppdrag i 
kommunen.

Hösten 2003 startar en ny utbildning till brandman.
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Kommunfullmäktige 2003-2006

Kenneth Backgård (ns), 
Trångfors, tel 656 21

Anders Sundström (ns), 
Harads, tel 0928- 107 29

Mariann Lundmark (ns), 
Centrum, tel 144 36

Göran Hedberg (ns), 
S Svartbyn, tel 108 01

Erika Nordberg (ns),  Hamp-
tjärnmoran, tel 34 40 04

Per Wahlström (ns), 
Centrum, tel 107 98

Lars Lundström (ns), 
Råbäcken, tel 48 30 20

Peder Lindholm (ns), 
Centrum, tel 123 79

Gösta Eriksson (ns), 
Sanden, tel 175 07

Olle Lindström (m), 
Heden, tel 652 51

Rigmor Åström (m), 
Ubbyn, tel 34 01 41

Åke Eltoft (m), 
Centrum, tel 563 59

Bo Hultin (m),  
Centrum, tel  550 11

Eva Smedetun (m), 
Centrum, tel 120 80

Helena Nordvall (m), 
Centrum, tel 503 32

Bosse Strömbäck (v), 
Fagernäs, tel 503 24

Birgitta Norling (v), 
S Svartbyn, tel 535 83

Birger Juntti (v), 
Fagernäs, tel 161 60

Inger Westman Arvesen (v), 
Fagernäs, tel 161 94 

Rasmus Joneland (v), 
Fagernäs, tel 509 85

Gunnel Notelid (v), 
Centrum, tel 675 44

Astrid Yttling (c), 
Centrum, tel 521 36

Ann-Cathrine Lidberg (c), 
Gunnarsbyn, 
tel 0924-213 23

Ragnar Engman (fp), 
Sörbyn, tel 0924- 220 69

Maud Nordström (fp), 
Sävast, tel 696 45
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mp- Agneta Granström (mp), 
Storsand, tel 0928-310 33

Mats Nordström (mp), 
Fagernäs, tel 167 30

Christian Lindgren (s), 
Sävast, tel 730 90

Karin Liljestrand (s), 
Ubbyn, tel 34 00 18

Hans Rolfs (s), 
S Svartbyn, tel 107 97

Eivy Blomdahl-Hellström (s), 
Fagernäs, tel 104 53

Peder Bergqvist (s), 
Trångfors, tel 651 15 

Anna- Karin Nylund (s), 
S Svartbyn, tel 132 83

Stefan Norberg (s), 
Harads, tel 0928- 105 68

Britt Rutström (s), 
Torpgärdan, tel 154 46

Lennart Klockare (s), 
Sävast, tel 727 90

Lena Pantzare (s), 
Centrum, tel 549 00

Lars Nilsson (s), 
Heden, tel 651 19

Margareta Hansson (s), 
Sörbyn, tel 220 37

Torbjörn Lidberg (s), 
Svartbjörnsbyn, tel 198 23 

Monica Silverplats-Skytt (s), 
Centrum, tel 108 28

Kenneth Wågman (s), 
Centrum, tel 170 41

Elisabeth Engman (s), 
N Svartbyn, tel 166 42

Sig-Göran Larsson (s), 
Centrum, tel 121 93

Eva Westlund (s), 
Rågraven, tel 47 10 42

Christer Carlsson (s), 
Sanden, tel 105 41

Inger Billenman (s), 
Prästholmen, tel 197 83

Anders Pettersson (kd), 
N Svartbyn, tel 186 79

Assar Gyllroth (kd), 
Centrum, tel 555 99

Under perioden fi nns 
valteknisk samverkan 
mellan ns, m, v, c, fp 
och mp samt mellan s 
och kd.
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Uppställning för fotografen

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

Bilden föreställer ett antal äldre herrar som står 
uppställda för fotografen en sommardag i 
början på 1920-talet. Det ska bli fotbollsmatch 

mellan Sångarna och Drätselkammaren (idag kom -
munstyrelsen) på det område som senare skulle kallas 
Bandyvallen.

Området inköptes omkring 1920 av handlaren J 
A Gustavsson för 20 000 kronor. För att fi nansiera 
projektet anordnade Bodens Bandyklubbs ledning 
basarer och fester på olika platser i staden och fi ck på 
så sätt in delar av summan. De pengar som saknades 
ordnades av bankdirektören Meyerhöffer genom 
ett banklån där alla inblandade borgade. Virket till 
planket runt planen ordnades genom att man tiggde 
timmer av bönderna i Notträsk och Vibbyn. Timret 
kördes sen till Hedmans såg där man fi ck det sågat 
gratis. 

Idrottsplatsen som togs i bruk 1923 och fi ck sitt 
namn genom en allmän omröstning i NSD.

Under 1920-talet var det vanligt med den här typen 
av arrangemang, man spelade fotbollsmatcher mellan 

Drätselkammaren och andra grupper i staden för att 
få in pengar till Bodens Idrottsplaneförening som 
förvaltade Bandyvallen.

Vid denna match hade man två linjemän, stads-
kamrer Hugo Nilsson och smeden Ludvig Boqvist. 
Som huvuddomare verkade advokaten August 
Berglund. Bland spelarna kan nämnas guldsmeden 
Ossian Forslund nr 1 från vänster, telegrafkommissarie 
F A Krisström nr 11, klädeshandlaren Levi Wallin 
nr 14, åkaren Johannes Gabrielsson till häst samt 
hälsovårdstillsyningsmannen Zackarias Burlin 2:a 
från höger. Burlin var stadens driftkucku, han var 
medlem i sångarförbundet, men rösten blev sprucken 
av det myckna drickandet. Sångarna hade sina 
upptåg och vid en konsert i Sunderby Folkhögskola 
blev han inlåst i ett utedass ungefär en halv timme 
och utsläppt några minuter före konserten. I vanliga 
fall var ”Zacke” blåröd i ansiktet men nu var han 
mörkblå när konserten startade.

Arne Isaksson
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